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SUA MARCA
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Em que você acredita?
Em que seus clientes acreditam?
Como o seu negócio é importante para o mundo?
Qual é o impacto que o seu negócio promove?
Qual o diferencial do seu negócio?

          O valor da sua marca não está somente ligado à qualidade do produto ou serviço que você

oferece, o entendimento de valor de uma marca se constrói a partir dos valores que essa marca

compartilha e isso está diretamente ligado aos projetos culturais e sociais que ela apoia. Se você

ainda não está ligado em conceitos de posicionamento de marca você pode estar perdendo uma

grande oportunidade de agregar valor aos seus negócios e deixando de faturar mais, em relação

a novos negócios e investimentos.

POSICIONAMENTO DE MARCA

          Para pensar um pouco sobre posicionamento de marca reflita sobre os seus valores,  os

valores dos seus clientes e dos grupos diretamente impactados pelos seus negócios.



TRANSFORMAÇÃO
          Se a sua marca não gera transformação para o mundo, seu negócio é substituível. Para se

tornar uma marca insubstituível você precisa entregar mais valor do que simplesmente vender

produtos e serviços. Se os seus valores são somente aumentar a lucratividade da sua empresa, sinto

muito lhe dizer, seu negócio não tem valor, ele tem preço. O lucro sim, é importante, o dinheiro

movimenta a economia e você deve estruturar seu negócio de forma eficiente em todos os sentidos.

Pensar estrategicamente no lucro é entender que o resultado de um bom trabalho está diretamente

ligado a transformação que ele gera e não somente na quantidade de vendas que faz.
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POSICIONAMENTO
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       Nós da empresa Moisés Pescador Cultura & Arte oferecemos a vocês estratégias de

posicionamento da sua marca de acordo com os valores da sua empresa e a transformação

que o seu negócio gera no mundo.

Honrar os mais velhos, educar nossas crianças

são valores que não abrimos mão. É assim que

eu vou transformar a vida das pessoas. Você

sabe como contar a sua história? Sabe como

expressar seus valores?

Meu objetivo é transformar o mundo através da arte,

transformar a vida das pessoas através da arte e

potencializar negócios através do marketing cultural.

Esse é meu posicionamento, qual é o seu?

Vou transformar o mundo desenvolvendo

projetos culturais seguindo as diretrizes

estabelecidas pela ONU.

Nós te orientamos sobre a maneira estratégica

de como contar a sua história.



VALORES
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Nós nos posicionamos em favor da proteção dos patrimônios históricos e
culturais, sejam eles, materiais e imateriais. Sendo assim, os nossos
principais posicionamentos são referentes ao território da Lagoinha,
tradicional bairro de Belo Horizonte. Em prol da valorização das culturas
indígenas e afro-brasileiras, patrimônios imateriais e também contra
qualquer privação de direitos, ou seja, somos atuantes nas causas de
igualdade racial e equidade de gênero.

Além desses posicionamentos principais estamos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável e em nossos projetos estudamos alternativas
para que possamos colaborar com a efetivação dos 17 ODS (Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU.
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SHOWS E LIVES
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Aqui você terá espaço para divulgar a sua marca e mais ainda, você terá a possibilidade de

posicionar a sua marca estrategicamente com outras ações associadas aos eventos culturais.

Diversos dos nossos parceiros de projetos também poderão trazer mais valor a sua marca.

Show exclusivo e/ou % de ingressos (Lazer e diversão); 

Vídeo Institucional (posicionamento);

Participação em discussões (posicionamento);

Ações de Merchandising (estratégias de venda);

Entre outras ações que podem ser exclusivas para seu negócio.

Como contrapartida ao seu apoio em algum de nossos projetos você poderá agregar valor a sua

marca com algumas das ações de contrapartida propostas abaixo. 

Algumas das contrapartidas possíveis:
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SEJA INVESTIDOR

Gravação e Lançamento do CD Canta Lagoinha - (Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH);

Gravação do CD Moisés Pescador - (Lei Aldir Blanc - Secult - MG);

Festival Salve Orixás - (Lei Aldir Blanc - Secult - MG);

Festival "De todas as Cores" - (Lei Aldir Blanc - Secult - MG);

Festival Africânia - Projeto em aprovação em Lei;

Campanha "Junto a Gente Pode Sonhar"; 

Quem é Rei Honra Seu Reinado!

É proposto que nossos eventos sejam integrados a programação das instituições parceiras e que os

apoios também se estendam a comunicação e divulgação de cada ação. 

Alguns projetos:

Você pode ser um investidor da cultura e educação de diversas formas:

> Através de doações, apoios e patrocínios com recursos financeiros diretos;

> Você também pode investir parte do seu imposto em nossos projetos aprovados;

> Pode contratar nossos serviços de posicionamento estratégico de marca;

> Se tornar um sócio investidor;

Existem outras formas, mas essas são as 4 principais maneiras que trabalhamos.

NOSSOS PROJETOS

CLICK AQUI 
PARA
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SABER MAIS

https://www.moisespescador.com/projetos


NOSSA REDE

A rede está crescendo
Ampliar o alcance estruturando bem uma articulação em rede. 
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CONTATO

(031) 97556-0496
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Se interessou em gerar mais valor para sua marca? 
Entre em contato conosco! Vamos marcar uma reunão.

Moisés Pescador Cultura & Arte

Email - moisespescador.oficial@gmail.com

Telefone -

www.moisespescador.com

https://whats.link/moisespescador
https://whats.link/moisespescador

